
www.paulinas.org.br

QUE ALEGRIA!
 

Texto: Celso Sisto
 Ilustrações: Alexandre Rampazo

Tema: Superação

A OBRA...

O livro Que alegria! reúne dois poemas de Celso Sisto: Eu vi o periquito verde e Emoção. Neles, o poeta 
fala dos sentimentos e da importância de lidar com eles. Nossos medos, os monstros que povoam nossa 
imaginação e os fantasmas que nos assombram, são oportunidades para crescermos e nos levam ao au-
toconhecimento.
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ANTES DA LEITURA…

PREPARANDO O AMBIENTE

O livro apresenta dois poemas nos quais várias expressões poderão ser vivenciadas pelo grupo. O primeiro, Eu vi o 
periquito verde, apresenta passagens que poderão ser organizadas em formato de painéis, que deverão ser anexados 
em diferentes espaços do ambiente escolar.
Prepare uma caixa contendo uma touca, uma medalha e flores de girassol em quantidade suficiente para que cada 
aluno receba uma (se preferir, poderá organizar uma oficina para que as crianças confeccionem seus próprios girassóis).
Leve à sala de aula um guarda-chuva e, a cada painel, o entregue a uma criança.

PARA COMEÇO DE CONVERSA

Convide o grupo para um passeio pelo mundo mágico da imaginação. Mostre o livro e sensibilize as crianças, motivando-
as a apresentarem situações que lhes deixam muito felizes.

O PERSONAGEM

A história retrata um universo de sentimentos e de sensações que envolvem as pessoas a cada dia. Como bem afirma o 
autor: “A coisa mais bonita do mundo é o nosso sentimento. É testando a emoção que a gente descobre um monte de 
coisas a nosso respeito, inclusive nossos medos, nossos fantasmas, nossos monstros…”

DURANTE A LEITURA…

A cada painel o grupo poderá vivenciar diferentes dinâmicas e expor suas considerações. Seguem sugestões:

 • pág.  6: Pular num pé só; formar duplas e fazer cafuné um no outro.

 • pág.  8: Entregue a touca a uma das crianças.

 • pág. 10: Brinque de espreguiçar.

 • pág. 12: Solicite às crianças que contem um sonho.

 • pág. 14: Fazer cara de bobo; solicite que apresentem situações em que as pessoas ficam com cara de bobo.

 • pág. 16: Expor situações que fazem rir à toa.

 • pág. 18: Apresentar o que não gostam de comer.

 • pág. 20: Cada um é convidado a dar um grito.

 • pág. 22: Correr no próprio lugar. Ganha uma medalha quem conseguir correr durante mais tempo.
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 • pág. 24: Apresentar momentos em que sentem que a hora não passa.

 • pág. 26: Perguntar ao grupo quem já fez algum plano e solicitar que expliquem como foi.

 • pág. 28: Apresentar a capa com o título da obra e convidar o grupo a dizer junto: Que alegria!

 
Para fazer a leitura do segundo poema intitulado Emoção, você pode ir com o grupo a um espaço aberto. Solicite o 
guarda-chuva e leia o poema em voz alta, seguido da entrega ou confecção dos girassóis.

APÓS A LEITURA…

Elaborar com as crianças novas ilustrações para cada painel, bem como registrar coletivamente ideias sobre o modo 
como as pessoas se sentem no dia a dia sob o título “Tem dia que…”, valorizando suas opiniões.


